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For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot 
lokalt lovverk.

KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.
BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR
Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Microsoft Mobile 
for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er 

kompatible.
OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED
Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.
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Om ekstrautstyret

Dette ekstrautstyret gjør det mulig å utvide telefonens muligheter for bruk på en storskjerm. 
Nå kan du få ting gjort akkurat du ville på en PC.

Koble ekstrautstyret til en skjerm (monitor eller TV) og telefonen, og legg deretter til et tastatur 
og en mus. Apper skaleres til skjermens størrelse (vær oppmerksom på at appopplevelsene 
kan variere).* Du kan fortsatt bruke telefonen på vanlig måte, ved å velge en annen app enn 
den som vises på storskjermen.
Ekstrautstyret lader telefonen når det er tilkoblet.
For å bruke ekstrautstyret trenger du en Windows 10 Microsoft Lumia-telefon med Continuum 
og en USB-C™-kontakt som støtter DisplayPort-videoutgang. Du trenger også en skjerm med 
en DisplayPort- eller HDMI-kontakt, eller en kompatibel adapter. Ekstrautstyret støtter USB 
2.0-kompatible mus, tastaturer og masselagringsenheter (avhenger av operativsystemet på 
telefonen).
Du finner mer informasjon om Continuum i Continuum-appen.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet, støtte og feilsøking, kan du gå til 
www.microsoft.com/mobile/support/.
Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for 
enheten du kobler til produktet.
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Taster og deler

Bli kjent med enheten.
1 USB-C-kontakt for å koble til 
telefonen
2 Indikatorlampe
3 USB-kontakt for lading av andre 
enheter 
4 USB-kontakter for USB-enheter
5 HDMI-kontakt for videoutgang
6 DisplayPort-kontakt for 
videoutgang
7 USB-C-laderkontakt
8 USB-C-kabel
USB-C-laderen og USB-C-kabelen følger med i pakken.
HDMI- og DisplayPort-kabler selges separat.
Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, selges 
separat.

Advarsel: Støpslene i dette produktet kan inneholde små mengder nikkel. Langvarig 
hudkontakt kan forårsake reaksjoner hos personer med nikkelallergi.
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Koble ekstrautstyret til skjermen og 
strømforsyningen

Koble til en HDMI- eller DisplayPort-kabel, og plugg inn strømforsyningen for å komme i gang.
1. Koble én ende av en HDMI- eller DisplayPort-kabel (begge selges separat) til HDMI- eller 
DisplayPort-kabelen på ekstrautstyret, og den andre enden til skjermen eller TV-en.

Tips: Hvis skjermen eller TV-en ikke har en HDMI- eller DisplayPort-kontakt, kan du 
bruke en adapter. Du finner nærmere informasjon om anbefalte adaptere på 
www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Koble laderen til laderkontakten på baksiden av ekstrautstyret, og koble laderen til en 
stikkontakt. En rød indikatorlampe begynner på lyse.

3. Slå på skjermen eller TV-en, og sørg for at riktig inndatamodus er valgt.
Nå er du klar til å koble ekstrautstyret til telefonen.
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Koble ekstrautstyr til telefonen

Koble ekstrautstyr til telefonen med en USB-C-kabel.
Kontroller at ekstrautstyret er koblet til monitoren eller TV-en og til strømforsyningen.
Koble én ende av USB-C-kabelen (som fulgte med i salgspakken og er merket med et blått 
klistremerke) til kontakten foran på ekstrautstyret, og den andre enden til telefonen din. En 
hvit indikatorlampe lyser, og du kan se mer informasjon om hva du kan gjøre med 
ekstrautstyret.

Tips: Begge ender av USB-C-kabelen er like, slik at du ikke trenger å tenke på hvilken 
ende du skal koble til hver kontakt.

For å styre apper på TV-en eller monitoren på en enkel måte kan du koble til et tastatur og 
en mus til USB-kontaktene på baksiden av ekstrautstyret.

Tips: Hvis du vil bruke USB-kontaktene til andre enheter, kan du koble telefonen til en 
mus eller et tastatur med Bluetooth-kobling. Du kan også bruke telefonen som styrepute 
og virtuelt tastatur.
Tips: Hvis du bare vil speile telefonskjermen, sveiper du ned fra toppen av skjermen, 
trykker på Alle innstillinger > System > Skjerm og går til avanserte innstillinger. De 
avanserte innstillingene er bare tilgjengelige hvis du har koblet ekstrautstyret til 
monitoren og telefonen.

Støtte for USB-enheter avhenger av operativsystemet på telefonen. Du finner nærmere 
instruksjoner og en fullstendig liste over støttede USB-enheter på www.microsoft.com/
mobile/support/.
Hvis monitoren ikke viser hele telefonskjermen, kan du endre innstillingene for bildestørrelse 
på monitoren.
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Oppdatere programvaren på ekstrautstyret

Telefonen varsler deg når en ny programvareversjon er tilgjengelig. Bare følg instruksjonene 
som vises på telefonen.

Tips: Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, trykker du på Miniprogrammer > 
HD-500.

For å sikre at oppdateringen fullføres, må du ikke koble fra laderen eller noen kabler mens 
oppdateringen pågår.
Når oppdateringen er klar, kobler du laderen fra stikkontakten. Hvis du vil fortsette å bruke 
ekstrautstyret, kobler du laderen til en stikkontakt igjen.
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Indikatorlys

Lurer du på hva de ulike lysene på ekstrautstyret betyr?

Indikatorlysmønstre

Kontinuerlig rødt Ekstrautstyret er klart til å kobles til telefonen

Kontinuerlig hvitt Ekstrautstyret er koblet til telefonen

Blinkende rødt Det har oppstått en feil. Følg instruksjonene 
som vises på telefonen.

Vekselvis hvitt og rødt Det pågår en oppdatering av programvaren 
på ekstrautstyret

Blinkende rødt, etterfulgt av blinkende hvitt Det har oppstått en feil. Ta med 
ekstrautstyret til nærmeste godkjente 
servicested.
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Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten
Håndter enheten, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til 
rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten.
• Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes 

fuktighet inne i enheten som kan skade den.
• Ikke åpne enheten.
• Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
• Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
• Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere 
produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. 
Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering 
av produkter på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle 
elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene 
som usortert, kommunalt avfall: men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste 
resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.microsoft.com/mobile/
support/. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.microsoft.com/mobile/
ecoprofile.

Batteri- og laderinformasjon
Lad enheten med laderen AC-100.

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Opphavsrett og andre meldinger
Samsvarserklæring

Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette HD-500 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige 
bestemmelser i EU-direktiv 2004/108/EF.
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Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med 
forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -
forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe 
slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet 
for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile 
forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være 
ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder 
spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende 
lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd 
å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om 
kontinuerlig utvikling. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som 
er omtalt i dette dokumentet.

Merknad for FCC / Industry Canada

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er 
underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta 
all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Du kan få mer informasjon ved å gå 
til transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft Mobile, kan 
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i 
FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved 
bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for 
radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for 
at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- 
eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere 
forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

• Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
• Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

*Office 365-abonnement (selges separat) kreves for enkelte Office-funksjoner. Opplevelsen og tilgjengeligheten 
varierer etter app, enhet og marked.
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